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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 534/2012 του Dãnuț Sivu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο πλαίσιο των 
συναλλαγών του με την Raiffeisen Bank στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τα προβλήματα που είχε με τη Raiffeisen Bank στη Ρουμανία και 
αναφέρει ότι η τράπεζα ενδέχεται να έχει συγκαλυμμένες σχέσεις με ορισμένα πολιτικά 
κόμματα στη Ρουμανία. Ο αναφέρων έχει ζητήσει πολλές φορές αντίγραφο της σύμβασης του 
προσωπικού του λογαριασμού για την κάρτα μισθοδοσίας, αλλά η αίτησή του δεν έχει 
ικανοποιηθεί. Ομοίως, ζήτησε αναδιάρθρωση του δανείου του, αλλά η τράπεζα δεν ενέκρινε 
ούτε αυτό το αίτημα. Ο αναφέρων υπέβαλε αίτηση για την επίσημη γνώμη των οργάνων της 
ΕΕ σχετικά με τις πολιτικές για τις τράπεζες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Από τις πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων δεν προκύπτει σαφώς εάν ο προσωπικός 
λογαριασμός είναι στο όνομά του ή μήπως απλώς κατέχει κάρτα μισθοδοσίας που συνδέεται 
με το λογαριασμό αυτό. Ελλείψει λεπτομερών πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
παράσχει εκτενέστερη απάντηση. Η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει 
μεμονωμένες διαφορές που αφορούν προβλήματα μεταξύ τράπεζας και των πελατών της. 
Αυτό αποτελεί καθήκον των εθνικών αρχών. 

Όσον αφορά τις υποθήκες, η ΕΕ δεν διαθέτει προς το παρόν τομεακή νομοθεσία σε ισχύ για 
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τη ρύθμιση των ενυπόθηκων πιστωτικών προϊόντων τα οποία χορηγούνται είτε σε εγχώριο 
νόμισμα είτε σε συνάλλαγμα. Προκειμένου να διασφαλίσει στο μέλλον μια περισσότερο 
υπεύθυνη χορήγηση και λήψη δανείων, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 31 Μαρτίου 2011, πρόταση 
οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας. Εν τούτοις, η οδηγία αυτή 
δεν θα εγκριθεί παρά μόνο εφόσον συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Σύμφωνα με την πρόταση, τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν τη 
συμφωνηθείσα νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο εντός 2 ετών. 

Επιπλέον, η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της σχετικά με τα 
εθνικά μέτρα για την αποφυγή της αναγκαστικής εκποίησης. Στόχος του εγγράφου αυτού 
είναι να επιστηθεί η προσοχή των κρατών μελών στα διάφορα συστήματα που λειτουργούν 
σε εθνικό επίπεδο ανά την ΕΕ για την παροχή βοήθειας σε άτομα που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες για την επιστροφή των ενυπόθηκων δανείων τους. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται 
να αντλήσουν έμπνευση από τα διάφορα σχέδια. 

Όσον αφορά την άρνηση της τράπεζας να αναδιαρθρώσει το δάνειο σε συνάλλαγμα, πρέπει 
να σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να αξιολογήσει μεμονωμένες περιπτώσεις διαφορών 
μεταξύ καταναλωτών και συγκεκριμένων εμπόρων ούτε να επεμβαίνει στην εσωτερική 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων των τραπεζών. Η τράπεζα είναι αυτή που αποφασίζει εάν θα 
δεχθεί ή όχι την αναδιάρθρωση του δανείου.

Συμπέρασμα

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, η Επιτροπή συνιστά στον αναφέροντα να 
υποβάλει την υπόθεσή του στην Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor 
(ANPC), δηλ. την αρμόδια εθνική αρχή που είναι υπεύθυνη για την επιβολή των κανόνων 
στον τομέα των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.


